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اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص :

تمدید زمان ثبت نام آزمون كارشناسی ناپيوسته 97

ازسوی سازمان سنجش اعالم شد :

اسامی معرفی شدگان 
مصاحبه آزمون دكتری 97

اكنون زمان نااميدی نيست

این روزها چه كنيم؟
سال چهارمي ها !

امتحانات خرداد ماه را سرسری نگيرید

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 دومين آزمون سنجش
 استاندارد مهارت هاي 

زبان فارسي )سامفا( سال 97

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اصالحات دفترچه پنجمين 
آزمون استخدامي كشور 

)سري دوم(

سوم خرداد ، سالروز 
فتح خرمشهر در عمليات 

بيت المقدس و روز مقاومت  
ایثار و پيروزی ، گرامی باد

وزیر علوم مطرح کرد:
اختصاص سهمی از 

اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی 
به دانشجویان دكتری

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پیش بینی 
اعتبارات  سهم  از  امسال  كه  است  شده 
پژوهشی دستگاه های اجرایی، مبالغی به عنوان 
كمک هزینه در انجام پژوهش های دانشگاهی به 

دانشجویان مقطع دكتری پرداخت شود.
دکتر منصور غالمی، با اشاره به پرداخت پژوهانه به 
دانشجویان دکتری در مقطعی از سوی وزارت علوم و 
سپس توقف آن به علت عدم تأمین اعتبار در سال های 
گذشته، اظهار کرد: در سال های 95 و 96 تالش شد 
تا در قالب پرداخت وام به دانشجویان مقطع دکتری، 
از  دانشجویان  این  هزینه های  و  یابد  تحقق  امر  این 
این طریق تأمین شود و بازپرداخت آن نیز به صورت 
روال معمول انجام گیرد که خوشبختانه تاکنون کلیه 
دانشجویان متقاضی از این تسهیالت بهره مند شده اند.
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به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
روزه، سپر آتش )جهّنم( است. 

از روزة خود جز گرسنگي و  بسا روزه دار که 
]براي  ایستاده  برپا  بسا  و  نبرد،  بهره  تشنگي 
نماز[ که از ایستادن جز بیداري و رنج، بَري 
]میوه اي[ نخورد. خوشا خواِب زیرکان و خوشا 

روزه گشادِن آنان! 

پیامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
نماز، پرچم اسالم است.

دهم ماه مبارک رمضان، سالروز وفات 

بانوی وفادار پيامبراكرم ) صّلی ا... عليه و آله و سّلم (

حضرت خدیجه كبری )سالم ا...عليها( 

برتمام مسلمانان تسليت باد

چند نکتة دیگر دربارة ثبت نام آزمون کارشناسي ناپیوسته 97 

»یادداشــت هفتــه« شــماره پیشــین را بــه 
یــادآوري نكاتــي چنــد دربــاره ثبت نــام آزمــون 
کاردانــي بــه کارشناســي ناپیوســته ســال 1397 
ــم. در ایــن شــماره نیــز، از آنجــا کــه  اختصــاص دادی
ــرداد  ــوم خ ــا س ــون ت ــن آزم ــام در ای ــت ثبت ن مهل
 مــاه تمدیــد گردیــده اســت، بــه چنــد نكتــه دیگــر در 

این باره اشاره مي کنیم:
1 ـ بــا توجــه بــه برخــي از اصالحــات و اعــالم رشــته 
ــي  ــته هاي تحصیل ــر رش ــالوه ب ــد، ع ــاي جدی محل ه
ــي  ــون کاردان ــاي آزم ــه راهنم ــده در دفترچ درج ش
بــه کارشناســي ناپیوســته ســال 1397، و بــه منظــور 
ــام و درج کدرشــته  محل هــاي  ــراي ثبت ن مســاعدت ب
ــا  ــده، ت ــاد ش ــون ی ــام در آزم ــت ثبت ن ــي، مهل انتخاب
ــام و  ــراي ثبت ن ــان روز پنج شــنبه 3 خــرداد مــاه ب پای

انتخــاب رشــته تمدیــد گردیــد.
ــام خــود  ــاًل ثبت ن ــي کــه قب 2 ـ آن گــروه از داوطلبان
ــام  ــري ثبت ن ــد رهگی ــل و ک ــون تكمی ــن آزم را در ای

دریافــت نموده انــد نیــز، در صــورت تمایــل و بــا توجــه 
بــه مندرجــات ایــن اطالعیــه، مي تواننــد نســبت 
ــاي  ــا اولویت ه ــي ی ــات ثبت نام ــش اطالع ــه ویرای ب
انتخابــي خــود تــا تاریــخ یــاد شــده )ســوم خــرداد 97( 

اقــدام کننــد. 
ــد  ــن ک ــته و همچنی ــاب رش ــوه انتخ ــخ، نح 3 ـ تاری
متعاقبــاً  اســالمي،  آزاد  دانشــگاه  رشــته محل هاي 
ــنجش و  ــت س ــانی معاون ــگاه اطالع رس ــق پای از طری
پذیــرش ایــن دانشــگاه اعــالم خواهــد شــد؛ بنابرایــن، 
کارشناســي  تحصیلــي  رشــته هاي  متقاضیــان 
ناپیوســته دانشــگاه آزاد اســالمي، بایــد در مهلــت 
تعییــن شــده تــا تاریــخ یــاد شــده )ســوم خــرداد 97( 
تنهــا نســبت بــه ثبت نــام در ایــن آزمــون اقــدام کــرده 
و در تاریخــي کــه از طریــق پایــگاه اینترنتــي معاونــت 
ســنجش و پذیــرش ایــن دانشــگاه اعــالم خواهد شــد، 

ــد. انتخــاب رشــته کنن
موفق باشيد
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زمان برگزاری آزمون
 زبان دكتری تخصصی دانشگاه پيام نور 

تغيير كرد

زمان برگزاری آزمون زبان دكتری تخصصی دانشگاه 
امتحانات  در  تداخل  علت  به   )ETPNU( پیام نور 
پایان نیمسال دوم 9۶ـ  97 تغییر كرد و به ۱۶ تیرماه 

موكول شد.
زبان  آزمون  دوره  و چهارمین  بیست  تداخل  به  توجه  با 
دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور )ETPNU( با امتحانات 
پایان نیمسال دوم 96 ـ 97، تاریخ برگزاري آزمون فوق از 

تاریخ 13 تیر 97 به تاریخ 16 تیر 97 تغییر یافت.
داوطلبان برای شرکت در این آزمون، از 2 لغایت 7 تیرماه 
سال جاری فرصت دارند با مراجعه به پورتال پیام نور مرکز 
سنجش، ضمن پرداخت هزینه ۸5۰.۰۰۰ ریال به صورت 

الكترونیكی ثبت نام کنند.
زبان  آزمون  دوره  چهارمین  و  بیست  در  شرکت  کارت 
دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور، از 12 لغایت 16 تیرماه 
توزیع شده و آزمون به صورت الكترونیكی در استان های: 
آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و فارس 

برگزار می شود.
داوطلبان توجه داشته باشند که به هیچ وجه مبلغ ثبت نام 
را به صورت دستی و از طریق شعب پرداخت نكرده و براي 
کسب اطالعات بیشتر با شماره: 22۴5۸297- ۰21 تماس 

حاصل کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم خبر داد:

آغاز پرداخت وام های تحصيلی
 و ضروری دانشجویان

رفاه  رئیس صندوق  مهر،  یزدان  ذوالفقار  مهندس 
وام  پرداخت  ازآغاز  علوم،  وزارت  دانشجویان 
ضروری  بهار(،  ماهه  )سه  دكتری  ویژه  تحصیلی 
ویژه دكتری و وام ضروری دانشجویان سایر مقاطع 

خبر داد. 
مهندس یزدان مهر گفت: وام تحصیلی ویژه دکتری برای 
طریق  از  ریال  میلیون  مبلغ 1۸  به  ماهه  سه  دوره  هر 

صندوق رفاه دانشجویان و 21 میلیون ریال برای دریافت 
کنندگان وام از طریق بانک توسعه تعاون تعلق می گیرد.

مبلغ  به  دکتری  ویژه  ضروری  وام  همچنین  افزود:  وی 
3۰ میلیون ریال برای هر دانشجو یک بار در طول مقطع 

تحصیلی پرداخت می شود.
مهندس یزدان مهر تصریح کرد: وام ضروری عادی تا سقف 
6 میلیون ریال برای دانشجویان کاردانی، کارشناسی و 

کارشناسی ارشد تعلق می گیرد.
تأمین  با  کرد:  اعالم  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
اعتبارات الزم برای پرداخت وام های دانشجویان دکتری 
امكان  تحصیلی،  مقاطع  سایر  ضروری  وام  همچنین  و 
ثبت نام و تقاضای وام مذکور از اول تا بیستم خرداد ماه 

فراهم شده است.
وام ها،  لیست  و  اسامی  ارسال  مهلت  آخرین  افزود:  وی 
روز یكشنبه بیستم خرداد ماه سال جاری خواهد بود و 
الزم است که دانشگاه ها نسبت به ثبت نام، تأیید و ارسال 

لیست های وام تسریع کنند.
با  خوشبختانه  افزود:  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
برنامه ریزی و تمهیدات به عمل آمده، اعتبار وام ضروری 
از ۴۴/7 میلیارد تومان در سال 96 با ۴7 درصد رشد به 

65/2 میلیارد تومان در سال 97 افزایش یافته است.
از  نیز  تحصیلی  وام  افزود:  مهر  یزدان   مهندس 
13۴ میلیارد تومان عملكرد در سال 96 با 3۸ درصد رشد 

به 165 میلیارد تومان در سال 97 افزایش یافته است.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: همچنین وام ویژه 
دکتری نیز با هم افزایي بانک توسعه تعاون در مجموع از 
16۰ میلیارد تومان در سال 96 به 225 میلیارد تومان در 

سال 97 افزایش یافته است.
دوره  دانشجویان  از  تعدادی  پی گیری  به  توجه  با  وی، 
دکتری در خصوص عدم پرداخت برخی از فهرست های 
دانشجویان،  رفاه  داشت: صندوق  اظهار  دانشجویی،  وام 
تأیید معاونان  به  را که  وام دانشجویی  لیست های  کلیه 
دانشجویی دانشگاه ها رسیده و به صندوق رفاه دانشجویان 
باشند، پرداخت نموده و هیچ فهرست وام  ارسال کرده 
این  مالی  امور  حوزه  در  پرداخت  انتظار  در  دانشجویی 

صندوق نیست.

دستورالعمل جدید تدوین پایان نامه
 به دانشگاه ها ابالغ شد

قائم مقام وزیر علوم، از تهیه دستورالعمل جهت گیری 
پایان نامه های تحصیالت تكمیلی برای حل معضالت 
كشور خبر داد و گفت: این دستورالعمل به دانشگاه ها 

ارسال شده است. 
درباره  علوم،  وزیر  مقام  قائم  باقری،  عبدالرضا  دکتر 
جهت گیری پایان نامه های دانشجویی به سمت موضوعات 
مورد نیاز کشور، گفت: این موضوع بسیار جدی است و 
دستورالعمل آن به دانشگاه ها فرستاده شده و بخشنامه آن 

را نیز ابالغ خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بخش عمده نیاز جامعه را می توان در قالب 

پایان نامه های تحصیالت تكمیلی انجام داد.
دکتر باقري افزود: دانشجویان تحصیالت تكمیلی، ظرفیت 
خوبی برای انجام پژوهش ها هستند که بر این اساس در 
مرکز هیأت امنا، دستورالعملی با استفاده از نظرات برخی از 
دانشگاه ها تدوین کرده ایم تا بتوانیم با تمهیداتی که اتخاذ 
می کنیم، پایان نامه ها را به سمتی ببریم که معضالت کشور 

را مّد نظر قرار دهند.
قائم مقام وزیر علوم گفت: دستور کلی آن به دانشگاه ها 
ابالغ شده است و دانشگاه ها می توانند متناسب با شرایط 
خود، در این دستورالعمل تغییراتی ایجاد کنند و بعد در 

هیأت امنا آن را تصویب کرده و اجرا کنند.

سامانه احراز هویت متمركز
 دانشگاه آزاد اسالمی راه اندازی شد

سامانه احراز هویت متمركز دانشگاه آزاد اسالمی به 
آدرس: https://sso.iau.ir راه اندازی شد.

سامانه احراز هویت متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی، از یک 
درگاه واحد، امكان دسترسی به تمامی سامانه های مجاز را 
برای دانشجویان، کارکنان، استادان و سایر ذی نفعان فراهم 

می کند.
مزایای  از  اطالعات در سایر سامانه ها،  ثبت  به  نیاز  عدم 

سامانه احراز هویت متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی است.

21 تا 23 خرداد:
امکان ثبت نام مجدد در آزمون 
كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

فرصت مجدد برای ثبت نام در آزمون كارشناسی ارشد 
وزارت بهداشت برای آن دسته از داوطلبانی كه موفق 
به ثبت نام در این آزمون نشده اند، از 2۱ تا 23 خرداد 

فراهم شده است. 
بـا توجه بـه اتمام مهلت ثبت نـام آزمون کارشناسی ارشـد 
وزارت بهداشـت، فرصـت مجـددي بـراي ثبت نـام در این 
آزمون در نظر گرفته شـده اسـت؛ بنابراین، داوطلبانی که 
موفـق بـه ثبت نـام در این آزمون نشـده  یا هزینـه ثبت نام 
را پرداخـت کـرده و ثبت نام نكرده انـد، و همچنین افرادی 
کـه نیـاز به تصحیـح و ویرایـش اطالعات و مـدارک خود 
دارنـد، می تواننـد از تاریخ 21 تا 23 خرداد 97 نسـبت به 
ثبت نـام در ایـن آزمـون یـا ویرایـش اطالعات خـود اقدام 

کنند.
ــد  ــون کارشناسی ارش ــه آزم ــت ک ــادآوري اس ــه ی الزم ب
ــزار  ــر 97 برگ وزارت بهداشــت، در روزهــاي 1۴ و 15 تی

ــود.  می ش
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بسیار شنیده ایم که ایام نوروز را دوران طالیی می نامند؛ دورانی که داوطلبان با یک 
برنامه ریزی دقیق و حساب شده، می توانند بهرة بسیاری از مطالعۀ خویش ببرند؛ اما 
من معتقدم که اردیبهشت و خرداد ماه، دوران طالیی هر داوطلب آزمون سراسری 
بی حوصلگی،  خستگی،  بهانۀ  به  داوطلبان  از  توجهی  قابل  تعداد  که  دورانی  است؛ 
زمان  و  می کنند  پشت  مطالعه  به  بخوانند،  باید  چه  نمی دانند  اینكه  یا  ناامیدی 
طالیی  دوران  اگر  که  باشید  داشته  توجه  می گذرانند.  بطالت  به  را  خود  گرانبهای 
تعطیالت نوروزی  1۴ یا 15 روز است، شما در اردیبهشت و خرداد 6۰ روز ارزشمند 
را در دسترس دارید و چون در این ایام، کتاب های درسی تمام شده است، می توانید 
با جمع بندی و دوره کردن دروس، به مباحث درسی مسلط شوید و با زدن تست های 

زمان دار و مجموعه ای، خود را برای آزمون سراسری آماده سازید. 
یكی از بزرگترین مشكالتی که برخی از داوطلبان در این ایام دارند، حس ناامیدی 
است؛ چرا که با خود می گویند در این مدت کوتاه باقی مانده، نمی توانند ضعف های 
خود را پوشش دهند و عقب ماندگی هایشان را جبران کنند تا بتوانند به رتبه و در 
نهایت رشتۀ ایده آل خود دست یابند. این حس ویرانگر، باعث می شود که از توانایی ها 
و امكانات موجود بخوبی بهره نبرند و زحمات چندین ماهه یا حتی چندین ساله شان 
پاسخگوی  خود  آمادگی  و  توانایی ها  حد  در  سراسری  آزمون  در  و  ننشیند  ثمر  به 

سؤال ها نباشند. 
نیمه  این  در  که  را  کارهایي  طالیي،  دوران  این  از  نیمي  گذشت  به  توجه  با  حال 

باقي مانده از دوران یاد شده باید انجام دهیم، بررسي مي کنیم.

چه باید كرد؟ 
پيروزی های كوچکتان را جشن بگيرید

درس  در  که  درصدي  به  اینكه  جای  به  مثال،  برای  بیندیشید؛  کوچكتر  اهداف  به 
شیمی خود در آزمون سراسری کسب خواهید کرد، فكر کنید، هدفتان را مطالعۀ یكی 
از مباحث شیمی که در آن ضعف دارید، قرار دهید و همان مبحث را به دقت بخوانید 
و به تست های مرتبط با  آن پاسخ دهید )مبحثی را که برایتان خیلی سخت نیست، 
اما کاماًل هم به آن مسلط نیستید، انتخاب کنید. دقت کنید که اگر مبحثی را بلد 
نباشید و برایتان خیلی سخت باشد، بیشتر عامل ناامیدی شما خواهد شد(. هنگامی 
که توانستید به تست ها پاسخ دهید، به خودتان جایزه بدهید و اظهار شادمانی کنید. 
در نظر گرفتن اهداف کوچک، به عنوان پله هایی برای رسیدن به هدف غایی، عالوه بر 
ایجاد حس تنوع، احساس پیروزی را در شما تشدید می کند و باعث می شود که حس 

موفقیت و اقتدار و تسلط بر زندگی، در شما استمرار یابد.
ناامیدی، محصول بی تحرکی است

راستاي  در  اگر  است.  ناامیدی  بی تحرکی، محصول  و  بی تحرکی،  ناامیدی، محصول 

هدفتان به جای دست روی دست گذاشتن، اقدامی کنید، احساسی که در گذشته 
مبنی اینكه هرگز نمی توانید به آن چه می خواهید برسید داشتید، ناپدید می شود؛ در 
واقع فعالیت برای دستیابی به اهدافتان، به شما حس قدرت را القا می کند. انجام این 
کار، پیامی را به مغز مخابره می کند مبنی بر اینكه شما کنترل کامل زندگی خود را 

عهده دار هستید. 
بعضی از داوطلبان می گویند با آنكه اقدام کرده اند، اما به آنچه که خواسته اند نرسیده اند. 
به این دسته از دوستان باید گفت موقعیت شما با حرکت کردن در مسیری که به آن 
تمایل دارید، به طور طبیعی از موقعیت امروزتان بهتر خواهد شد، و البته احتماالً به 

مقصدتان هم خواهید رسید. 

در زمان حال زندگی كنيد 
چرا وقتم را بیهوده هدر دادم؟ چرا در مطالعۀ دروس پایه کوتاهی کردم؟ چرا و چرا ....

این روزها، به جای اینكه دائماً به فكر گذشته باشید و خودتان را به خاطر کارهایی 
که انجام نداده اید، سرزنش بكنید یا اینكه نگران آینده باشید و به حوادثی که ممكن 
است رخ بدهد یا شرایطی که امكان دارد برایتان پیش بیاید، فكر کنید، در زمان حال 

زندگی کنید و ذهنتان را به موقعیت کنونی تان معطوف کنید. 
برای اینكه بتوانید ذهنتان را در زمان حال نگه دارید، روزتان را به بازه های دو ساعته 
تقسیم کنید و در پایان دو ساعت، هر زمان که به چیزی غیر از زمان حال فكر کردید، 
روی یک برگۀ کاغذ، عالمت ضربدر بزنید و تالش کنید که افكارتان را به هر آن چه 
در زمان حال انجام می دهید، معطوف کنید، و حتی اگر به این فكر می کنید که چه 
وقت این دو ساعت تمام می شود، دوباره روی کاغذتان نیز ضربدر بزنید؛ یا اگر به این 
فكر می کنید که پس از پایان دو ساعت چه کاری باید انجام دهید، باز هم روی کاغذ 
ضربدر بزنید و در زمان حال باقی بمانید. هر روز سعی کنید تا تعداد ضربدرهایی را 
که روی کاغذ می زنید، کاهش دهید. در پایان هفته، باید پیشرفت قابل مالحظه ای 

داشته باشید. 

این دنيا فانی و گذراست 
واقعیت غیر قابل انكار این است که هیچ چیز در زندگی، جاودانه نیست؛ پس بهترین 
راه برای شما این است که به جای آنكه به گذشته ای که از دست رفته یا به آینده ای 
که نامعلوم است فكر کنید، به هر آن چه که در زمان حال اتفاق می افتد، واکنش 
نشان دهید؛ البته این سخن، بدان معنا نیست که نباید برای آینده تان برنامه ریزی 
نمایید؛ بلكه نباید خود را برای حوادث احتمالی که ممكن است پیش بیاید، نگران 
برنامه ریزی  به طور منطقی  آیندة خودتان،  برای  کنید و زجر دهید. الزم است که 

کنید، اما از زمان حال نیز لذت ببرید. 

اکنون زمان ناامیدی نیست
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زبانان،  فارسي  غیر  زباني  مهارت هاي  سطح  و  آشنایي  میزان  سنجش  منظور  به 
بر   )  SAMFAسامفا( فارسي«  زبان  مهارت هاي  استاندارد  »سنجش  آزمون 
تحقیقات  علوم،  وزیر  تأیید  به   96/5/29 تاریخ  در  که  مربوط  آیین نامه  اساس 
دانش  سطح بندي  اهداف  با  است،  شده  ابالغ  دانشگاه ها  به  و  رسیده  فناوري  و 
در فارسي  زبان  به  عالقه مند  داوطلبان  و  دانشجویان  زباني  مهارت هاي   و 
دنیا، ورود دانشجویان غیر ایراني براي تحصیل در دانشگاه ها و مراکز علمي کشور، و 
استاندارد سازي آموزشي زبان فارسي به غیرفارسي زبانان، برگزار خواهد شد. الزم 
به توضیح است که نخستین آزمون »سامفا« براي دانشجویان غیر ایراني شاغل به 
تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، در تاریخ 5 و 6 بهمن ماه سال 1396 

برگزار گردید. 
بدین وسیله به اطالع مي رساند که نام نویسي براي شرکت در دومین آزمون سنجش 
استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( از روز دوشنبه مورخ 97/3/7 آغاز مي شود 
و در روز شنبه مورخ 97/3/12 پایان مي پذیرد. الزم به تأکید است که نام نویسي در 
این آزمون، منحصراً به صورت اینترنتي و از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان به 

نشاني: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.
با توجه به اینكه پرداخت هزینه نام نویسي به صورت اینترنتي انجام مي شود، داوطلبان 
الزم است با استفاده از کارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب که پرداخت الكترونیكي 

آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني مذکور و پرداخت مبلغ 6۰۰/۰۰۰ 
)ششصد هزار( ریال به عنوان وجه نام نویسي براي هر آزمون )عمومي یا آکادمیک(، 
و سپس نسبت به دریافت اطالعات کارت اعتباري )شماره سریال 12 رقمي( اقدام 

نمایند. 
چنانچه داوطلبي متقاضي نام نویسي در هر دو آزمون )عمومي و آکادمیک(  باشد، الزم 
است که مبلغ 6۰۰/۰۰۰ )ششصد هزار( ریال دیگر نیز از همین طریق پرداخت کرده 

و اطالعات کارت اعتباري را دریافت کند.
آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( در دو روز و در دو سطح 
عمومي و آکادمیک، شامل بخش هاي شنیداري، خوانداري، نوشتاري و گفتاري است 

و مهارت داوطلبان در این بخش ها سنجیده خواهد شد.
آزمون مذکور در صبح و بعداز ظهر روزهاي پنجشنبه مورخ 97/3/31 و جمعه مورخ 

97/۴/1 برگزار خواهد شد.
ضمناً سومین آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( در نیمه اول 
شهریورماه 97 و چهارمین آزمون مذکور در نیمه اول دی ماه 97 برگزار مي گردد و 

اطالعات تكمیلي این آزمون ها متعاقباً اطالع رساني خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تاریخ برگزاري و نحوه نام نویسي در دومين آزمون سنجش 

استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( سال 1397

پیرو اطالعیه مورخ 1397/2/22 و انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته 
آزمون دوره هاي کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1397، بدین وسیله  به  اطالع  
رشته  اعالم  و  اصالحات  از  برخي  به  توجه  با  که  مي رساند  مزبور  آزمون  متقاضیان 
آزمون  راهنماي  دفترچه  در  مندرج  تحصیلي  رشته هاي  بر  عالوه  جدید،  محل هاي 
انتخابي،  محل هاي  کدرشته   درج  و  ثبت نام  براي  مساعدت  منظور  به  و  فوق الذکر، 
پنجشنبه مورخ  روز  پایان  تا  داده شود  اجازه  داوطلبان ذي ربط  به  مقرر گردید که 

1397/۰3/۰3 نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.
لذا متقاضیان الزم است که بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنماي 
مربوط و همچنین توضیحات و کدرشته محل هاي تحصیلي که در زیر این اطالعیه 
در سایت سازمان سنجش آمده است، نسبت به ثبت نام و انتخاب کدرشته محل هاي 
مورد عالقه خود حداکثر تا پایان روز پنجشنبه مورخ 1397/۰3/۰3 منحصراً از طریق 

پایگاه اطالع رسانی این سازمان اقدام نمایند. 

ضمناً داوطلباني که قباًل ثبت نام خود را تكمیل و کد رهگیري ثبت نام دریافت نموده اند 
نیز، در صورت تمایل و با توجه به مندرجات این اطالعیه، مي توانند نسبت به ویرایش 

اطالعات ثبت نامي یا اولویت هاي انتخابي خود تا تاریخ فوق الذکر اقدام نمایند. 
انتخاب رشته و همچنین کد رشته محل هاي  نحوه  تاریخ،  توضیح است که  به  الزم 
دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقباً از طریق پایگاه اطالع رسانی معاونت سنجش و پذیرش 
دانشگاه مذکور اعالم خواهد شد؛ لذا متقاضیان رشته هاي تحصیلي کارشناسي ناپیوسته 
دانشگاه آزاد اسالمي، الزم است که در مهلت تعیین شده تا تاریخ 1397/۰3/۰3 فقط 
نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نموده و در تاریخي که از طریق پایگاه اینترنتي 

معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه مذکور اعالم خواهد شد، انتخاب رشته نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص :

 تمدید مدت زمان ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون دوره هاي 

كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397 و همچنين اعالم رشته 

محل هاي جدید و اصالحات در دفترچه راهنماي آزمون مذكور
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پیرو اطالعیه اصالحي مورخ 97/2/23 بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان مي رساند 
که با توجه به درخواست برخي از دستگاه های اجرایی، اصالحات جدید ذیل )سري 
متقاضیان،  کلیه  بنابراین،  است؛  گرفته  صورت  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  در  دوم( 
ضرورت دارد که در هنگام ثبت نام، به این نكات توجه نمایند. همچنین داوطلباني که 
قباًل ثبت نام نموده اند، با عنایت به توضیحات ذیل، در صورت عالقه مندي، با مراجعه 
تا پایان روز  به قسمت ویرایش، نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامي خود حداکثر 

دوشنبه 97/2/31 )امروز( اقدام نمایند.
تمایل  صورت  در  نشده اند،  ثبت نام  به  موفق  آزمون  این  در  که  داوطلباني  ضمناً 
)پنجمین  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  به  توجه  با  که  است  الزم  ثبت نام،  براي 
اطالعیه   همچنین  و  کشور(  اجرایي  دستگاه هاي  متمرکز  استخدامي  آزمون 
نشاني: به  سازمان  این  اطالع رساني  پایگاه  در  مندرج   97/2/23 مورخ   اصالحي 

 www.sanjesh.org  با مراجعه به پایگاه اطالع رساني مذکور در بازه زماني فوق، 
نسبت  به ثبت نام اقدام نمایند.

تذكر مهم: مجدداً تأكید مي گردد كه مهلت ثبت نام در این آزمون، تا پایان 
روز دوشنبه مورخ ۱397/2/3۱ )امروز( بوده و این تاریخ به هیچ وجه تمدید 

نخواهد شد.
سازمان  به  مربوط  ذیل  محل هاي  شغل  كد  در  پذیرش  ظرفيت   -1

بيمه سالمت به شرح جدول ذیل اصالح مي گردد:
از  تهران(  )تهران-  نویس سیستم  برنامه  ـ ظرفیت کد شغل محل 1۰۰۰1  ـ 1   1 

6  نفر به 7 نفر افزایش می یابد.
1 ـ 2 ـ ظرفیت کد شغل محل 1۰۰۰2 کارشناس تحلیلگر سیستم )تهران - تهران( 

از 3  نفر به ۴ نفر افزایش می یابد.
1 ـ 3 ـ ظرفیت کد شغل محل 1۰۰۰3 کارشناس شبكه )تهران- تهران( از 3  نفر 

به ۴ نفر افزایش می یابد.
2- اصالحات مربوط به  شغل محل هاي وزارت آموزش و پرورش:

2 ـ 1 ـ در شغل محل هایی که در محل خدمت آنها عبارت »عشایر« قید گردیده 
استان  عشایر  امور  کل  اداره  عهده  به  شهرستان(  یا  )استان  بومی  نوع  تأیید  است، 

مربوط است.
2 ـ 2 ـ در شغل محل هایی که در محل خدمت آنها عبارت »ویژه آموزش و پرورش« 
درج شده است، تمامی داوطلبان متقاضی استخدام در وزارت آموزش و پرورش، با 
به  مجاز  داوطلبان،  از  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  در  اعالم شده  سایر شرایط  رعایت 

ثبت نام در شغل محل های مذکور هستند.
   همچنین به اطالع تمام داوطلبان متقاضی استخدام در پنجمین امتحان مشترک 
فراگیر می رساند که اخذ سوابق مربوط به اشتغال قراردادی یا غیر رسمی در زمان 
در  مندرج  داوطلبان«  عمومی  شرایط  تبصره  آخر  »بند  اساس  بر  صرفاً   ثبت نام، 

صفحه 3 دفترچه راهنمای ثبت نام  داوطلبان بوده و هیچ امتیاز دیگری ندارد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اصالحات )سري دوم( دفترچه  راهنماي ثبت نام  در پنجمين آزمون استخدامي 

متمركز دستگاه هاي اجرایي كشور سال 1397

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  : 

ميزان و نحوة تأثير سوابق تحصيلی در آزمون سراسری سال 1397 
بدین وســیله بــه اطــالع کلیــه داوطلبــان آزمــون سراســری ســال 1397 می رســاند: 
ــورخ  ــرش دانشــجو م ــن جلســه شــورای ســنجش و پذی ــه نهمی ــر اســاس مصوب ب
96/۸/2۰ میــزان و نحــوة تأثیــر ســوابق تحصیلــی در آزمــون سراســری ســال 1397  

هماننــد آزمــون سراســری ســال 1396 بــه صــورت زیــر اســت:
ــوم انســانی  ــی، عل ــوم تجرب ــف- آن دســته از دیپلمه هــای ریاضــی فیزیــک، عل ال
ــذ  ــد اخ ــه بع ــال 13۸۴ ب ــود را از س ــم خ ــه دیپل ــالمی، ک ــارف اس ــوم و مع و عل
نمــوده انــد و امتحانــات یــک  یــا چنــد درس آنهــا بــه صــورت نهایــی، سراســری و  
ــوده و ســوابق  کشــوری برگــزار شــده اســت، مشــمول اعمــال ســوابق تحصیلــی ب
ــر  ــه میــزان حداكث ــم )ســال ســوم آمــوزش متوســطه( ب  تحصیلــی موجــود دیپل
25 درصــد بــه نســبت ســوابق تحصیلــی موجــود داوطلــب و بــه صــورت تأثیــر 

ــان لحــاظ می شــود. ــی آن ــت در نمــره  کل نهای مثب
ــی،  ــوم تجرب ــک، عل ــی فیزی ــگاهی ریاض ــدرک پیش دانش ــان دارای م ب- داوطلب
علــوم انســانی، علــوم و معــارف اســالمی و هنــر، کــه مــدرک دوره پیش دانشــگاهی 
خــود را از ســال تحصیلــی 9۰-91 بــه بعــد اخــذ کرده انــد و امتحانــات یــک یــا چند 

درس آنهــا بــه صــورت نهایــی، سراســری و کشــوری برگــزار شــده اســت، مشــمول 
ــوده و ســوابق تحصیلــی موجــود دوره پیش دانشــگاهی  اعمــال ســوابق تحصیلــی ب
ــزار  ــوری برگ ــری و کش ــی، سراس ــورت نهای ــه ص ــه ب ــی ک ــرات دروس ــاً نم )صرف
شــده اســت( بــه میــزان حداكثــر 5 درصــد بــه نســبت ســوابق تحصیلی موجــود 
داوطلــب و بــه صــورت تأثیــر مثبــت در نمــره  کل نهایــی آنــان لحــاظ می شــود.

تبصــره: بــرای داوطلبــان مشــمول ســوابق تحصیلــی بندهــای الــف و ب، هــر دو 
مــورد اعمــال خواهــد شــد. 

شــایان ذکــر اســت کــه اعمــال تأثیــر مثبــت ســوابق تحصیلــی، بــدان معنــی اســت 
کــه اگــر ســوابق تحصیلــی باعــث افزایــش نمــره کل نهایــی آزمــون هــر زیرگــروه 
شــود، در آن زیرگــروه اعمــال خواهــد شــد، و اگــر باعــث کاهــش نمــره کل  نهایــی 
ــال  ــروه اعم ــد( در آن زیرگ ــته باش ــی داش ــر منف ــود )اث ــروه ش ــر زیرگ ــون ه آزم
نمی شــود و نمــره کل آزمــون آن زیرگــروه بــه عنــوان نمــره کل نهایــی زیرگــروه 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــوق در نظ ف
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

اصالحات دفترچه راهنماي ثبت نام در 
پنجمين آزمون  استخدامي متمركزدستگاه هاي اجرایي 

كشور سال 1397 
پیرو اطالعیه هاي مورخ 97/۰2/17 و 97/۰2/1۸ و همچنین انتشار دفترچه راهنماي 
ثبت نام پنجمین آزمون استخدامي متمرکز دستگاه هاي اجرایي کشور سال 1397، 
بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام در آزمون مذکور مي رساند که با توجه 
به اعالم سازمان اداري و استخدامي کشور، اصالحات جدید ذیل در دفترچه راهنماي 
ثبت نام این آزمون صورت گرفته است؛ بنابراین، کلیه متقاضیان ، ضرورت دارد تا در 
مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و همچنین 
مندرجات این اطالعیه و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز، به پایگاه اطالع 
رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در 
آزمون مذکور اقدام نمایند. الزم به توضیح است که مهلت تعیین شده براي ثبت نام، 

به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

و  ایران  شيالت  سازمان  محل هاي  شغل  در  پذیرش  جنس  اصالحات    -
سازمان دامپزشکي كشور:

1-  جنس پذیرش در کدشغل محل هاي 1۰25۸ تا 1۰2۸۰ و همچنین کد شغل 
محل هاي1۰33۰ و 1۰331 مربوط به سازمان شیالت ایران در شغل کارشناس امور 

صید و صیادي 1، از مرد و زن به صرفاً جنس مرد اصالح مي گردد.
سازمان  به  مربوط   1۰2۴۰ و   1۰239 محل هاي  کدشغل  در  پذیرش  جنس   -2
دامپزشكي کشور در شغل کارشناس امور آموزشي )نظارت بر ذبح شرعي( از مرد و 

زن به صرفاً جنس مرد اصالح مي گردد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 ثبت نام و شركت در پنجمين امتحان مشترک 
 فراگير دستگاه هاي اجرایي در سال 1397 

بدین وسیله به اطالع مي رساند که در اجراي ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوري 
و ماده ۸ دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد 
 در دستگاه هاي اجرایي منضم به بخشنامه شماره 2۰۰/93/9757 مورخ 1393/7/19
ثبت نام پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه هاي اجرایي کشور براي جذب مجموعاً 
1۸2۰7 نفر در 9 دستگاه اجرایي )وزارت آموزش و پرورش، سازمان دامپزشكي کشور، 
سازمان شیالت کشور، وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت 
امور اقتصادي و دارایي، سازمان بیمه سالمت، سازمان ملي زمین و مسكن و سازمان 
از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان  از تاریخ 1397/2/23  اوقاف و امور خیریه( 

استخدام  متقاضي  داوطلبان  لذا  است؛  شده  آغاز   www.sanjesh.org نشانی:  به 
می توانند براي آگاهی از اطالعات و جزئیات مربوط به شرایط احراز )رشته ها و مقاطع 
تحصیلی و ...( و شغل محل های استخدام در هر یک از دستگاه های یاد شده، به دفترچه 
راهنمای ثبت نام که از تاریخ فوق الذکر )هم زمان با شروع ثبت نام( در پایگاه این سازمان 

قرار داده شده است، مراجعه نمایند.
ضمناً این آزمون در تاریخ 97/۴/15 برگزار می شود و توضیحات الزم در خصوص تاریخ 
و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه و سایر موارد، در دفترچه راهنما اعالم شده است.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

به اطالع داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال 1397 می رساند که بخشی از 
سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتاب های: کارگاه هنر 1 )کد: 59۴(، کارگاه هنر 2 
)کد: 59۴/1(، سیر هنر در تاریخ 1 )کد: 59۴/3(، سیر هنر در تاریخ 2 )کد: 59۴/۸(، انسان، 
فضا، طراحی )کد: 59۴/7(، آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران )کد: 59۴/6(، مبانی 
هنرهای تجسمی )کد: 35۸/21(، طراحی 1 )کد: 359/92(، طراحی 2 )کد: ۴۸9/9(، آشـنایی 
با بنـاهای تـاریخی )کد: ۴92/6(، خط در گرافیک )کد: ۴91/6(، ترسیم فنی و نقشه کشی 

)کد: 359/7۸(، کارگاه نقاشی )کد: ۴96/3(، عكاسی 1 )کد: 35۸/15 و ۴97/6(، طراحی 
 اندام و لباس )کد: ۴9۴/۸(، کارگاه طراحی نقوش سنتی )کد: 359/77(،  حجم سازی 1 
)کد: ۴5۰/3(، آشنایی با صنایع دستی ایران 1 )کد: 359/3۰( و مبانی نظری و ساختار 

موسیقی ایرانی )کد: 331( طراحی خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

فهرست بخشی از منابع  آزمون سراسری سال 1397 گروه آزمایشی هنر
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وسواس مطالعه نداشته باشيد 
از دانش آموزان است که همیشه  از چالش های بزرگ برخی  وسواس در مطالعه، یكی 
سبب کاهش انگیزه و اعتماد به نفس و عدم سرعت مطالعه آنها می شود. برای جلوگیری 
از وسواس مطالعه، که آفتی بزرگ در این دوران است، می توانید به نكته های زیر عمل 

نمایید:
* قدرت تشخیص خود را باال ببرید و مباحث و نكات مهم درسی را خودتان تشخیص 

دهید.
* بیشتر روی همان مباحث و نكات مهم تكیه کنید و آنها را به عنوان اولویت قرار دهید تا 

خیالتان راحت شود که توانسته اید مباحث مهم را مطالعه کنید.
* هرگز هنگام مطالعه برگشت نداشته باشید؛ یعنی دوباره خوانی نكنید. مرور، وقت خاص 

خودش را دارد و شما باید مرور مطالب را در وقت مناسب خودش انجام دهید.
* سؤاالت و مباحثی را که یاد نگرفته اید عالمت گذاری کنید یا زیر آنها را خط بكشید تا 
هنگامی که می خواهید بار دیگر مطالعه کنید، سراغ آن مطالب بروید و مطالعه آنها برایتان 

در اولویت باشد.

* مطلبی را که حس می کنید یاد نگرفته اید، به صورت ذهنی، و بدون آنكه به کتاب یا 
منبع مطالعه نگاه کنید، روی یک برگه سفید یادداشت کنید تا متوجه شوید که در کدام 

قسمت ضعف دارید.
* اراده خود را قوی کنید و به خودتان بگویید که: »من این مطلب را حتما یاد گرفته ام و 

دیگر این قسمت را مطالعه نخواهم کرد«.
بازه مطالعاتی درسی،  با مطالعه یک مبحث در یک  است که  بزنید. درست  * تست 
نمی توانیم به این باور برسیم که بر آن مبحث مسلط شده ایم، ولی نباید فراموش کنیم که 
ما نمی توانیم به عقب برگردیم. بهترین راه برای پیشرفت و تسلط روی یک مبحث، تست 
زنی مداوم است؛ زیرا نمی شود با مرور فراوان در یک بازه زمانی خاص، روی مبحثی مسلط 
شد. در این دوران، خوب است مباحثی را که نخوانده اید، به بخش های کوچک قسمت 
کنید و بعد از مطالعۀ هر بخش، حداقل چند تست مرتبط با آن را حل کنید. با انجام این 
کار، هم نقاط قوت و ضعف خود را در می یابید و هم انگیزة بیشتری برای مطالعۀ بعدی 
کسب می کنید، و در نهایت، وقتی می بینید که به برخی از سؤال ها می توانید جواب دهید، 

از وسواس شما در مطالعه کاسته می شود. 

این روزها چه کنیم؟
حدود چهل روز تا آزمون سراسری باقی مانده است. بسیاری از داوطلبان این روزها با خستگی، 
نگرانی، كالفگی و دلسردی دست و پنجه نرم می كنند، و در نهایت، به جای اینكه در این 

دوران، تالش و كوشش بیشتری داشته باشند، بیشتر وقت خود را به بطالت می گذرانند. 
این در حالی است كه این ایام در موفقیت هر داوطلب سهم بسزایی دارد و باید با یک برنامه ریزی 
دقیق و به دور از كوتاهی و سستی و نگرانی، تالش نمود تا در حد توان، بهترین نتیجه را كسب 

كرد. در اینجا چند راهكار برای بهره وری بیشتر داوطلبان از این ایام ارائه می شود. 
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نگرانی هایتان را كنترل كنيد 
 اگر چیزی داشتیم که بتوانیم زمان نگرانی خود را با آن ردیابی کنیم، در پایان هر روز 
متوجه می شویم که زمان زیادی را صرف نگران بودن کرده ایم. نتیجۀ یک نظرسنجی که 
 در سال 2۰17 بین دو هزار جوان صورت گرفت، نشان داد که به طور متوسط، هر فرد 

63 روز کامل را در طول یک سال با نگرانی می گذراند.
داوطلبان آزمون سراسری با این مشكل آشنایی بیشتری دارند. صفر کردن نگرانی ها و 
دلهره ها در دوران کنكور، عماًل غیر ممكن است، و در واقع، یک داوطلب برای مقید بودن به 
مطالعه و درس خواندن، نیاز به کمی نگرانی دارد، اما نگرانی زیاد، شما را از پای درمی آورد 

و آرامش جسمی و روحی الزم را برای مطالعه از بین می برد. 
در ادامه ، راه هایی برای رفع نگرانی های گاه به گاه، با شما به اشتراک می گذاریم:

»اگر«ها را به »من می توانم« تبدیل كنيد
اگر موفق نشوم ...، اگر آزمونم را بد بدهم ...، اگرنتوانم در رشته ای که دوست دارم قبول 

شوم ....
ذهن شما پر از این »اگر«هاست؛ »اگر«هایی که آرامش و تمرکز را از شما می گیرند. باید 
این »اگر«ها را به »من می توانم« یا به بیان واضح تر: »من می توانم مشكل را حل کنم« یا 

»من می توانم مسأله را کنترل کنم.«، تبدیل کنید.
چرا.  مسأله  حل  ولی  نمی کند،  بهتر  را  چیزی  هیچ   مشكالت،  در  گزیدن  سكونت 

روان شناس»امی مورین« می گوید: 
 »از خودتان بپرسید با چه گام هایی می توانید از این مشكل، درسی بیاموزید یا مانع از 
رخ دادن مشكل دیگری در آینده شوید. از خودتان بپرسید در قبال این مشكل، چه کاری 

باید انجام دهید.«
اگر به خودتان اطمینان بدهید که با وجود هر اتفاقی، می توانید به همۀ مسائل مهم 

رسیدگی کنید، افكارتان را بهتر هدایت خواهید کرد.

زمان خاصی را به نگرانی اختصاص دهيد
تنظیم و اختصاص مدت زمان معین به نگرانی ها، باعث می شود که از پرداختن به تفكرات 
 بیهوده پرهیز کنید و در عین  حال پی ببرید که چقدر از اوقاتتان را صرف پیدا کردن 
این  نمی افتند.  اتفاق  هیچ  وقت  احتماالً  راه گشایي مسائلی می کنید که  برای  راه  حل 

استراتژی، یک راه عالی برای تسكین دادن به نگرانی هاست.
امی مورین توضیح می دهد که غرق شدن طوالنی مدت در مشكالت بالقّوه، هیچ بازدهی 
خاصی نخواهد داشت. ولی نگاه اجمالی به آنها در آرامش خاطر ما مؤثر است. او توصیه 
می کند که روزانه 2۰ دقیقه از زمانتان را به عنوان »زمان تفكر« کنار بگذارید و در این مدت 
بگذارید که ذهنتان در حواشی هر اضطراب و نگرانی بالقّوه، پرسه بزند، و وقتی این مدت 

تمام شد، به کارتان بازگردید و روی امور پربازده متمرکز شوید.
اختصاص مدت  زمان معین به این گونه تفكرات، موجب می شود که بقیۀ ساعات روز ذهنی 
سبک تر داشته باشید. اگر در طول روز، اتفاق نگران کننده ای رخ داد، بررسی آن را به »زمان 
تفكر« موکول کنید. بعدها متوجه می شوید هنگامی که به زمان تفكر رسیدید، بسیاری از 
این نكات را اصاًل به خاطر نمی آورید. این امر، گواه و شاهدی بر بی اهمیتی بسیاری از منابع 

استرس زاست.

كارایی نگرانی ها را بسنجيد
ما تمایل داریم که عادت هایمان را بررسی و پی گیری کنیم و راه هایی برای بهینه سازی 
زمانمان بیابیم؛ اما نگرانی، اساساً مانع از این می شود که بتوانیم کارهای بیشتری را در 
مدت  زمان کوتاه تری انجام دهیم. شاید اگر به خودمان یادآوری کنیم که نگرانی، تا چه حد 

کارایی ما را کاهش می دهد، آرامش بیشتری پیدا کنیم.
از طرف دیگر، حتی اگر نگرانی را انگیزه بخش حرکت خود بدانیم یا آن را به  عنوان نشانه ای 
از اهمیت یک موضوع ببینیم، واقعیت این است که 99 درصد اوقات، این احساس، ما را 
از پیشرفت و ادامه دادن مسیرمان باز می دارد؛ پس هرگاه که خودتان را غرق در افكارتان 
یافتید، از خود بپرسید که: آیا این احساسات و تفكرات، مفیدند؟ این سؤال، دوباره شما 
را به زمان حال باز می گرداند و از حال و هوایی که هرگز به پیشرفت آتی شما کمكی 

نمی کند، بیرون می کشد.



31 اردیبهشت ماه 1397  سال بیست و سوم ، شماره  7            10

رمضان،  مبارک  ماه  در  گرامي  داوطلبان  عبادات  و  طاعات  قبولي      ضمن 

بدین وسیله به اطالع داوطلباني که براساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودي 

دوره دکتري »Ph.D« نیمه متمرکز سال 1397 مجاز به انتخاب رشته گردیده 

و کدرشته محل هاي انتخابي خود را در سایت اطالع رساني این سازمان ثبت 

نموده اند، مي رساند: کارنامه نتیجه انتخاب رشته، روي  سایت اطالع رساني این 

انتخابي،  در کدرشته محل هاي  که  داوطلباني  کلیه  از  لذا  دارد؛  قرار  سازمان 

داراي حدنصاب نمره علمي الزم هستند، دعوت مي نماید با توجه به نكات زیر 

و مطابق برنامه زماني شرکت در مرحله دوم آزمون )مرحله ارزیابي تخصصي( 

که در سایت این سازمان درج گردیده است، با همراه داشتن مدارک الزم، براي 

انجام مصاحبه به هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مراجعه نمایند. 

برنامه ریزي هاي  براساس  اینكه  به  نظر  است  توضیح  به  الزم  ضمنًا    

)Ph.D( سال  دكتري  آزمون  پذیرفته شدگان  نهایي  نتایج  باید  الزم 

۱397 در نیمه اول شهریور ماه اعالم گردد، لذا به ناچار بخشي از برنامه 

زمان بندي مصاحبه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، به دلیل تعداد 

زیاد كد رشته محل هاي تحصیلي، در ماه مبارك رمضان در نظر گرفته 

شده است كه امیدواریم مشكل چنداني براي داوطلبان گرامي به وجود 

نیاید.

به دانشگاه ها و مؤسسات  به مراجعه  داوطلباني مي توانند نسبت  1- منحصراً 

را  مربوط  محل  کدرشته  که  نمایند  اقدام  مصاحبه  انجام  براي  عالي  آموزش 

در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره علمي الزم را مطابق 

کارنامه شان کسب کرده باشند.

در  سازمان،  این  سایت  در  شده  منتشر  کارنامه  اساس  بر  که  داوطلبانی   -2

کدرشته محل هاي انتخابي داراي حدنصاب نمره علمي الزم هستند، الزم است 

که قبل از مراجعه به محل مصاحبه، به اطالعیه دانشگاه ذي ربط و همچنین 

وب سایت دانشگاه مربوط مراجعه و بر اساس آن براي انجام مراحل مختلف 

مصاحبه در دانشگاه ذي ربط شرکت نمایند.

از  تخصصي  ارزیابي  مراحل مختلف  انجام  زماني  برنامه  اینكه  به  توجه  با   -3

داوطلبان، از سوي برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در ماه مبارک 

کلیه  به  مجدداً  لذا  دارد،  وجود  آن  تغییر  امكان  و  شده  بینی  پیش  رمضان 

داوطلبان معرفي شده، توصیه اکید مي گردد که حتماً قبل از مراجعه براي انجام 

یا مؤسسه  دانشگاه  اطالع رساني  به سایت  نیاز،  ارائه مدارک مورد  و  مصاحبه 

آموزشي ذي ربط مراجعه نمایند.

ارزیابي تخصصي شرکت کنند و در  از داوطلباني که در مرحله  ۴- آن دسته 

 )Ph.D( دکتري  ورودي  آزمون  روزانه  دوره  نهایي  پذیرفته شدگان   ردیف 

آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  به  مجاز  گیرند،  قرار   1397 سال  نیمه متمرکز 

دکتري سال 139۸ نخواهند بود.

5- به اطالع آن دسته از داوطلبان رشته امتحاني مدرسي معارف اسالمي ) کد 21۸۰( 

مي رساند از آنجاکه شرط ورود داوطلبان متقاضي در کدرشته امتحاني مذکور 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اعالم فهرست اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت، 

همراه با برنامه زماني مراجعه و مدارک مورد نياز براي 

شركت در مرحله بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و 

فناوري، مصاحبه علمي و سنجش عملي آزمون ورودي 

دوره دكتري »Ph.D« نيمه متمركز سال 1397 
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احراز  مربوط،  دانشگاه  از سوي  الزم  علمي  نمره  بر کسب  عالوه  دانشگاه،  به 

شرایط عمومي رشته مدرسي معارف اسالمي و نتیجه مصاحبه اي است که از 

معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان نهاد نمایندگي مقام معظم  سوي 

رهبري در دانشگاه ها انجام خواهد شد، لذا این دسته از داوطلبان الزم است 

در  مندرج  و ضوابط  و همچنین شرایط  فوق  بودن شرایط  دارا  بر  عالوه  که، 

 ،)1 شماره  )دفترچه  مذکور  آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه 

حداکثر تا 7 روز پس از انتشار این اطالعیه، براي طي مراحل پذیرش به پایگاه 

 )www.asatid.org :اطالع رساني معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان )به نشاني

از سوي  اعالم زمان مصاحبه  این سامانه، منتظر  مراجعه و ضمن ثبت نام در 

معاونت مذکور باشند. بدیهي است که عدم ثبت نام در این سامانه، به منزله 

انصراف از تحصیل در این رشته تلقي مي گردد. در پایان الزم به ذکر است که 

در گزینش نهایي، وضعیت علمي داوطلباني که نتیجه مراحل مذکور از سوي 

معاونت فوق الذکر به صورت منفي به این سازمان اعالم گردد، مورد بررسي قرار 

نخواهد گرفت. 

نمره  انتخابي، داراي حدنصاب  6- کلیه داوطلباني که در کدرشته محل هاي 

علمي الزم به منظور شرکت در مراحل ارزیابي تخصصي از سوي دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالي هستند، باید به منظور تكمیل فرم بررسي صالحیت هاي 

عمومي، با مراجعه به لینک مربوط در قسمت مشاهده کارنامه مندرج در سایت 

مبلغ  پرداخت  ضمن   1397/3/2۰ لغایت   1397/3/1 تاریخ  از  سازمان،  این 

سیصد و پنجاه هزار )35۰.۰۰۰( ریال به صورت اینترنتي، فرم بررسي صالحیت 

عمومي را تكمیل و کد پي گیري را دریافت کنند. بدیهي است داوطلباني که 

نسبت به تكمیل فرم بررسي صالحیت هاي عمومي اقدام ننمایند، از گزینش 

نهایي حذف خواهند شد.

نهایي  کل  نمره  اساس  بر  کدرشته محل،  هر  در  داوطلبان  نهایي  گزینش   -7

حاصل از نمره علمي آزمون متمرکز )نمره کل اولیه- 5۰ درصد در شیوه پذیرش 

نمرات  و  محور(  پژوهش  پذیرش  شیوه  در  درصد   3۰ و  پژوهشي  آموزشي- 

مراحل مختلف ارزیابي تخصصي )مطابق با مفاد مندرج در بند 2-12 صفحه 9 

دفترچه  شماره 1 آزمون(، حدنصاب تعیین شده از سوي دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالي در هر کدرشته محل و با توجه به اولویت کدرشته محل هایي که 

براي مصاحبه معرفي شده اند، صورت خواهد گرفت.

۸- کلیه داوطلباني که مبادرت به انتخاب کدرشته محل هاي تحصیلي دانشگاه 

و  نحوه  از  اطالع  منظور  به  نموده اند،  مذکور  دانشگاه  سایت  در  اسالمي  آزاد 

چگونگي انجام مراحل ارزیابي تخصصي از داوطلبان و سایر مراحل گزینش، به 

سایت آن دانشگاه مراجعه نمایند.

باید همراه خود داشته  مدارک الزم كه داوطلبان داراي حدنصاب 

باشند:

1- اصل مدرک کارشناسي ارشد )فوق لیسانس( یا کارنامه ریز نمرات.

تبصره - داوطلباني که دانشجوي سال آخر دوره کارشناسي ارشد یا دکتري 

حرفه اي بوده و حداکثر تا تاریخ 97/6/31 فارغ التحصیل مي شوند )اصل گواهي 

تأیید شده از سوي دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرک مطابق 

یا فرم  فرم مندرج در صفحه 39 دفترچه راهنماي شرکت در آزمون مذکور 

مندرج در صفحه 9۴ دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي(.

2- اصل مدرک کارشناسي )لیسانس( یا کارنامه ریز نمرات.

تبصره ۱- آن دسته از داوطلباني که فارغ التحصیل دوره کارشناسي ناپیوسته 

هستند، عالوه بر اصل مدرک کارشناسي ناپیوسته، باید اصل مدرک کارداني 

را نیز ارائه نمایند. 

تبصره 2 - کساني که به دالئلي قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک  مندرج 

در بندهاي 1 و 2 فوق نیستند، الزم است که اصل گواهي تأیید شده از سوي 

دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.

3- اصل شناسنامه یا کارت ملي براي تطبیق مشخصات شناسنامه اي معرفي 

شده با مشخصات اطالعات ارسالي از سوي این سازمان. 

۴- اصل گواهي مبني بر اینكه عضو هیأت علمي »رسمي- قطعي« یا »رسمي- 

آزمایشي« تابع وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري بوده که به تأیید باالترین مقام 

این  امتیاز مربي در  از  افرادي که  از  براي آن دسته  باشد،  نیز رسیده  مسؤول 

آزمون استفاده نموده اند.

5- کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی.

نکاتی درخصوص مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته:

1- با توجه به اعالم دفتر گسترش آموزش عالي یا مكاتبات واصله از مؤسسات 

آموزش عالي، تغییراتي در ظرفیت هاي بعضي از کد رشته محل ها صورت گرفته 

است و تعداد داوطلبان قبولي بر اساس ظرفیت نهایي صورت خواهد گرفت.

2 – بر اساس اعالم دفتر گسترش آموزش عالي، کدرشته محل هاي 55۸3 و 

55۸7 مربوط به دوره هاي روزانه و نوبت دوم دانشگاه تهران از ردیف رشته هاي 

آزمون حذف شده اند و لذا در کدرشته هاي محل  هاي مذکور پذیرشي صورت 

نخواهد گرفت.

كليه داوطلباني كه انتخاب رشته نموده اند، وضعيت علمي آنها در كارنامه در هر يك 

در خصوص  داوطلبان  چنانچه  است.  گرديده  منعكس  انتخابي  رشته محل هاي  كد  از 

تاريخ  تا  حداكثر  كه  است  الزم  باشند،  داشته  سؤاالتي  رشته  انتخاب  نتايج  كارنامه 

97/3/10 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در سايت اين سازمان 

تقاضاي خود را ارسال نمايند. ضمنًا به تقاضاهايي كه به نحو ديگري يا بعد از تاريخ 

فوق ارسال گردد، پاسخ داده نخواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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دانش آموزان  چهارم،  برای  سال  ماه  خرداد  امتحانات 
برای  اینكه  از  چند نظر اهمیت دارد. نخست  کنكوری 
نمرة  باید  متوسطه،  تحصیالت  پایان  و  دیپلم  داشتن 
قبولی در آزمون های پایان سال کسب کنند، و دوم اینكه 
امتحانات خرداد ماه فرصت مناسبی برای مطالعۀ دوباره 
و دقیق دروس سال چهارم و آمادگی بیشتر برای شرکت 
موفق در آزمون سراسری است، و باالخره اینكه نمرات 
چهار درس که به صورت نهایی برگزار می شود، در آزمون 
سراسری تأثیر مثبت دارد و  گاه تأثیر این چهار درس، 
از دروس نهایی سال سوم، بیشتر است؛ یعنی داوطلبی 
مثبت  تأثیر  برایش  سوم  سال  نهایی  نمرات  که  هست 
در  چهارم  سال  نهایی  نمرات  مثبت  تأثیر  از  اما  ندارد، 

نتیجۀ نهایی آزمون سراسری بهره می برد. 
از این رو، به داوطلبان آزمون سراسری پیشنهاد می کنیم 
که امتحانات خرداد ماه را جدی بگیرند و با آمادگی کامل 

در این آزمون ها شرکت کنند.

را  تا خود  به شما یاری می رساند   توصیه های زیر، 
هر چه بیشتر برای امتحانات خرداد ماه آماده نمایید: 
* اگر حوصلۀ درس خواندن ندارید، تسلیم بی حوصلگی 
بر  پافشاری  و  سماجت  با  زیرا  نشوید؛  خود  بی میلی  و 
می شوید.  عالقه مند  کتاب  و  درس  به  بمرور  مطالعه، 
مطمئن باشید که برای بسیاری از افراد، شروع یک کار 
فرد پیشرفت کند،  اما وقتی  نیست،  سنگین، خوشایند 

انگیزة بیشتری پیدا می کند.

به  آن  مطالعۀ  نتیجه  در  و  کتاب  حجم  اینكه  برای   *
نظرتان سنگین نیاید، کتاب خود را به چند بخش تقسیم 
کنید و هر زمان روی بخشی از آن کار کنید. خواهید دید 
که موفقیت آن قدرها هم دور نیست؛ زیرا به قول معروف: 

دست مرد است و چشم نامرد ! 
* اگر در حین مطالعه نگرانید و حواستان پرت می شود، 
چند دقیقه استراحت کنید و پس از استراحت، دوباره به 
مطالعه بپردازید و به خود بگویید که دیگر حق ندارید 
به چیزی غیر از مطالعه فكر کنید؛ چون تلقین به خود، 
مهم ترین راه برای جلوگیری از حواس پرتی و خیال بافی 

در حین مطالعه است.
* اگر چند روز وقت برای آمادگي در یک امتحان دارید، 
از تمام زمان خودتان بخوبی استفاده کنید و مطالعه را به 
روز آخر موکول نكنید؛ چون یكی از عوامل مؤثر در  بروز 
اضطراب، انباشته شدن درس ها برای شب امتحان است. 
* فراموش نكنید که شب امتحان، زمان یادگیری درس 
نیست، بلكه زمان مرور درس است؛ پس اگر حجم زیادی 
از درستان را تا کنون نخوانده اید، نمی توانید همه را برای 
از  باید  بنابراین،  شوید؛  آماده  و  بخوانید  امتحان  شب 
فصل هایی که برایتان خیلی سنگین است یا احتمال دارد 
که سؤال کمتری از آنها طرح شود، صرف نظر کنید و تنها 

روی چند فصل، سرمایه گذاری جدی کنید. 
و  هوش  تمام  اضطراب،  که  نگویید  خود  به  هیچ گاه   *
برنمی آیم.  امتحان  پس  از  و  می کند  مختل  را  حواسم 
متوجه باشید که اضطراب می تواند ایجاد نگرانی کند و 

از هدفتان  را  برنجاند، ولی نمی تواند شما  را  کمی شما 
باز دارد. 

کم،  خواب  چون  نمانید؛  بیدار  امتحان  شب های  در   *
تمرکز شما را سر جلسۀ آزمون از بین می برد. 

* یک  ساعت قبل از امتحان، مطالعۀ درس را  تعطیل 
از  مطالب درسی  دربارة  امتحان،  از شروع  قبل  و  کنید 
همدیگر سؤال نكنید؛ چون ممكن است جواب سؤالی را 
ندانید و دچار اضطراب شوید، و حتی مطالب دیگر را هم 

فراموش کنید. 
* به گونه ای برنامه ریزی کنید که نیم ساعت قبل از شروع 

امتحان، در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشید. 
* گرسنه سر جلسۀ آزمون حاضر نشوید. 

* یاد خدا آرام بخش دل هاست؛ به خدا توکل کنید. 
نكنید،  عجله  مراقبان،  به  امتحانی  برگۀ  تحویل  *در 
و بعد از پاسخ دادن به سؤال ها و پیش از تحویل برگۀ 

امتحاني تان، یک بار دیگر برگه خود را مرور کنید. 
* بعد از تمام شدن هر امتحان، دیگر به آن فكر نكنید 
و سعی کنید که خودتان را برای امتحانات بعدی آماده 

کنید. 
* توقعتان از خودتان، بیش از توانایی هایتان نباشد؛ زیرا 

این توقع می تواند در شما اضطراب ایجاد کند.
* عدم موفقیت در یک امتحان، به معنای شكست در 
همۀ امتحانات نیست؛ پس سعی کنید که آن را فراموش 

کنید و خودتان را برای امتحان بعدی آماده نمایید. 

سال چهارمي ها !

امتحانات خرداد ماه را رسرسی نگیرید
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  در خصوص :

  تاریخ ثبت نام پذیرش دوره هاي كارداني نظام جدید دانشگاه فني و 

حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي سال 1397 
پیرو اطالعیه مورخ 1396/12/13 بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و پذیرش 
در دوره هاي کارداني نظام جدید سال 1397 مي رساند که محدودیت پذیرش منحصراً 
براي دانشگاه فني و حرفه اي در دوره هاي مذکور براي سال 97 لغو مي شود و همانند 
سنوات قبل، ثبت نام و پذیرش، عالوه بر دانشگاه فني و حرفه اي، براي مؤسسات آموزش 

عالي غیردولتي و غیرانتفاعي نیز صورت خواهد پذیرفت. 
لذا با توجه به مراتب فوق، ثبت نام و انتخاب رشته براي پذیرش در دوره هاي کارداني نظام 
جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و غیر انتفاعي سال 1397 به 
صورت اینترنتي از روز یكشنبه مورخ 97/۰3/۰6 آغاز مي شود و در روز شنبه مورخ 97/۰3/12 
پایان مي پذیرد. کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه 
 دقیق دفترچه راهنما )که همزمان با ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني: 
www.sanjesh.org  قابل دسترسي خواهد بود( و فراهم نمودن مدارک و اطالعات 
مورد نیاز ثبت نام، به پایگاه اطالع رساني اشاره شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب 
براساس سوابق تحصیلي  رشته براي پذیرش در دوره هاي فوق، که پذیرش آنها صرفاً 

صورت خواهد پذیرفت، اقدام نمایند.
با توجه به اینكه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتي انجام مي شود، داوطلبان الزم است 
با استفاده از کارت هاي عضو شبكه بانكي شتاب، که پرداخت الكترونیكي آنها فعال است، با 
مراجعه به پایگاه اطالع رساني مذکور و پرداخت مبلغ 22۰/۰۰۰ )دویست و بیست هزار( ریال 
به عنوان وجه ثبت نام اقدام نمایند. همچنین داوطلباني که عالقه مند به شرکت در گزینش 
رشته هاي تحصیلي مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي هستند، الزم است، که 
عالوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 55/۰۰۰ )پنجاه و پنج هزار( ریال 

دیگر نیز براي دوره هاي مذکور، براي اعالم عالقه مندي پرداخت نمایند.
ضمناً به اطالع مي رساند که با توجه به تغییر نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش براي 
تحصیالت دوره متوسطه، نحوه پذیرش دانشجو در مقطع کارداني در سال 139۸، در زمان 

مقرر اطالع رساني خواهد شد. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر
با تبلیغات و  با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که   و ... می رساند 
به  اقدام  داوطلب   مشخصات  با  نظر،  مورد  مدارك  اخذ  بر  مبنی  واهی  وعده های 
به عنوان  این سازمان  افراد می نمایند،  این  از  قابل توجهی  و اخذ مبالغ  کالهبرداری 
ناظر آزمون های  بین المللی در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع 

قضائی، موارد ذیل را  برای اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان 
در فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
10 سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم 
خواهند شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در 
یکی  مراکز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به 

عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 
خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند و 
در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرك ( اثبات گردد، برابر مقررات 
برگزاری آزمون ها، مدارك مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال 
با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از سند  محروم خواهند شد و 
مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از 

متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصَا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت 
عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به روش های 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی 

خواهد شد.

1- درس فقـــه: کتـــاب آشـــنایی بـــا فقـــه، نوشـــتۀ ملیحـــه حاجیـــان، انتشـــارات 
مدرســـه.

2- درس اصـــول عقایـــد: کتـــاب جهـــان بینـــی 3 )عـــدل الهـــی و قضـــا و قدر( کـــد: 2۰۰9، 
شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه اســـالمی« صفحـــه 

 23 و 2۴( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان »نظـــام کل تـــا مصائـــب، مـــادر خوشـــبختی هـــا« 
)از صفحه 65 تا 72(.        

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فهرست منابع درس های  »فقه« و » اصول عقاید« رشته علوم و معارف اسالمی  
دورة پيش دانشگاهی آزمون سراسری سال 1397



31 اردیبهشت ماه 1397  سال بیست و سوم ، شماره  7            14

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، به  عنوان 
آموزشی  آموزشی و کمک  ارائه دهنده خدمات  به صورت تخصصی  مجموعه  ای که 
در  است،  کشور  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  سراسری  آزمون  داوطلبان  به 
سال تحصیلی 96- 97 نیز، همانند سال  های گذشته، مجموعه آزمون  های آزمایشی 
سنجِش پیش را برای استفاده دانش آموزان پیش دانشگاهی و کلیه افرادی که خود را 
برای شرکت در آزمون سراسری سال 1397 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آماده 

می نمایند، طرح  ریزی نموده است.
ویژگی  های آزمون  های آزمایشی سنجِش پيش:

* برگزاری آزمون  های تابستانه در مرداد و شهریور 96 با هدف ارزیابی از مطالعات 
تابستانی داوطلبان؛

براساس  دبیرستان  ها  درسی  برنامه  با  مطابق  مرحله  ای  آزمون  های  برگزاری   * 
بودجه  بندی جدید منابع درسی؛

* برگزاری آزمون  های آزمایشی جامع با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگزاری آزمون جامع دروس پایه در فروردین ماه با هدف ارزیابی وضعیت آمادگی 

داوطلبان در دروس پایه؛
* ارائه سؤاالت تستی هم تراز آزمون سراسری و همگام با پیشرفت برنامه درسی در 

طول سال؛
* اعالم نتایج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛

* ارائه کارنامه نتایج با اطالعات جامع و مفید برای اطالع داوطلب از وضعیت علمی 
و مقایسه با سایر داوطلبان؛

* ارائه دفترچه پاسخ های کاماًل تشریحی به داوطلبان.

نحوة زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زیر است:

چگونگي ثبت  نام و برگزاري آزمون  هاي آزمایشي سنجِش پيش 
نحوة برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش پيش:

تابستانه در سه نوبت، طی ماه  های تیر، مرداد و شهریورماه سال جاری  آزمون  های 
)1396( برگزار می شود.

بعد از برگزاری 3 نوبت آزمون تابستانه در تابستان، آزمون  های مرحله ای در 6 نوبت 
و براساس تقسیم  بندی منابع درسی برگزار می  شود؛ به طوري که در هر مرحله از 
آزمون طبق تقسیم بندي هاي انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل مي آید؛ عالوه بر 
این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا قسمت هاي مربوط به مراحل قبل نیز امتحان 
به  مربوط  منابع  بر  تأکید  با  امتحاني  سؤاالت  مرحله،  هر  در  لیكن  مي شود؛  گرفته 
همان مرحله طراحي می  شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون قسمت هاي مربوط 
به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت از بوجه 

بندی مرحلۀ سوم خواهد بود(.
در بین شش آزمون مرحله   ای، آزمون مرحله چهارم تحت عنوان آزمون ارزیابی و جمع 
 بندی ترم اول به  منظور آشنایی بیشتر داوطلبان با پرسش های چهار گزینه ای مباحث 
اول،  ترم  امتحانات  برگزاری  به  توجه  با  می  رود  انتظار  که  می شود  برگزار  اول  ترم 
داوطلبان در این آزمون با آمادگی کامل، دانسته  های درسی خود را ارزیابی نمایند. 
پس از برگزاری 6 نوبت آزمون هاي آزمایشي مرحله اي فوق، از ابتدای سال 97، ۴ 
نوبت آزمون  های آزمایشي جامع تا قبل از برگزاري آزمون سراسري سال 1397 با 
هدف رساندن داوطلبان به حداکثر آمادگی براي حضور در آزمون سراسری 1397 
برگزار مي شود. پس از برگزاري هر یک از آزمون هاي تابستانه، مرحله اي و همچنین 
آزمون هاي جامع، کارنامه اي با اطالعات بسیار مفید و ارزنده در اختیار داوطلبان قرار 
از میزان آمادگي  این کارنامه  ها  بر اساس اطالعات مندرج در  تا داوطلبان  مي گیرد 
خود براي شرکت در  آزمون سراسري مطلع شوند و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا 
قبل از برگزاري آزمون مرحله بعد و در نهایت آزمون سراسري اقدام نمایند. کارنامه 
داوطلبان در هر آزمون، بالفاصله در عصر همان روز برگزاری آزمون، از طریق سایت 

اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می  شود.
توضیح این نكته ضروري است که با توجه به تعداد کثیر شرکت کنندگان در آزمون هاي 
تا  آنها خواهد بود  براي  سنجِش پیش، رتبه هاي اکتسابي داوطلبان، معیار معتبري 
موقعیت علمي خود را نسبت به رقباي خود در یک جامعه آماري وسیع مورد ارزیابي 

قرار دهند.

زمان و نحوة توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش پيش:
کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجِش پیش برای کلیه داوطلبان سراسر 
اینترنتی شرکت  از طریق سایت  از هر آزمون منحصراً  از روز سه  شنبه قبل  کشور 
و  می  گردد  توزیع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  پرینت کارت  به  نسبت  فوق الذکر،  اینترنتی  به سایت  مراجعه  با  داوطلبان، 

جلسه خود اقدام می  نمایند.
كارنامه نتایج هر نوبت از آزمون  های آزمایشی سنجِش پيش، در عصر روز برگزاری 
هرآزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر 
به اطالع دانش   آموزان می  رساند که محاسبه نمره کل آزمون  های  می  گردد. ضمناً 
آزمایشی براساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور در ارتباط 
با آزمون سراسری سال 1396 عمل خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس عمومی 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  براساس  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی  و 
بر  تقسیم  ضرایب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عالوه  به  ضرایب( 

مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

آزمون هاي آزمایشي سنجِش پيش ویژه دانش آموزان

 پيش دانشگاهي و داوطلبان آزمون سراسری سال 97
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شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش پيش:

نحوه ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه  مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجِش 
بانكی عضو شبكه شتاب و  از کارت های  با استفاده  پیش در سراسرکشور مي توانند 
مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 
رهگیري  کد  و  اقدام  ثبت  نام  به  نسبت   www.sanjeshserv.ir نشاني:  به  کشور 

دریافت نمایند.
الزم به ذكر است كه خرید اینترنتی كارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهنده ثبت  نام 
نهایی داوطلب نبوده و الزم است كه وي بعد از خرید كارت اعتباری )دریافت 
ثبت  نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را  لينک  به  شماره پرونده و شماره رمز( 

نهایی كرده و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی دریافت نماید.
صورت  در  ثبت  نام،  راهنمای  دفترچه  دقيق  مطالعه  از  پس  گرامی،  داوطلبان 
خط  با  می توانند   ثبت  نام،  ضوابط  و  شرایط  خصوص  در  سؤال  گونه  هر  داشتن 
ویژه: 42966-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 

8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00
براي  هستند  مایل  که  دبیرستان هایی  مدارس:  طریق  از  گروهی  ثبت نام 

از  از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد  سهولت ثبت نام به صورت یكجا 
مطالعه دقیق دستورالعمل ثبت  نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همكار، در صورت 
الی 12:3۰و عصر 13:3۰  داشتن هرگونه سؤال، مي  توانند در ساعات: صبح۸:3۰  
الی 16:۰۰  با شماره تلفن هاي: ۸۸۸۴۴791 الی ۸۸۸۴۴793 تماس حاصل نمایند.

نکته مهم: وجه پرداخت شده بابت ثبت نام، به هیچ عنوان قابل استرداد نیست؛ لذا 
داوطلبان در این خصوص دقت الزم را به عمل آورند.

سایت  طریق  از  کشور  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  ثبت نام  حضوری:  ثبت نام 
اینترنتی به نشانی: www.sanjeshserv.ir امكان پذیر است و دفتر مرکزی شرکت 
به نشانی: تهران، پل کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید نژادکی، 
روبروی کالنتری سنایی، پالک 3۰، تلفن: ۸۸321۴55 نیز آماده ثبت نام از مراجعان 

در ساعات اداری است.
راهنمای نحوة ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجِش پيش

مراحل ثبت  نام:
گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از 

طریق کارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اینترنتی است(.
آزمون های  ثبت  نام  لینک  شده:  ارائه  سایت  )در  ثبت نام  فرم  تكمیل  دوم:  گام 

آزمایشی سنجش ـ ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

 
شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور

ــده  ــاده واح ــي م ــه اجرای ــاس آیین نام ــر اس ــاند ب ــالع مي رس ــه اط ــیله ب بدین وس
مصــوب جلســه 739 مــورخ 1392/۸/2۸ شــوراي عالــي انقــالب فرهنگــي بــه منظور 
کاهــش آالم و رنج هــاي ناشــي از زلزلــه، ســهمیه اي خــاص بــه داوطلبــان مناطــق 
ــه زده کشــور، در آزمــون سراســري ســال 1397 تخصیــص داده خواهــد شــد.  زلزل
ــا  ــات الزم ب ــور، مكاتب ــي مزب ــه اجرای ــواد 1 و 2 آیین نام ــه م ــه ب ــا توج ــاً ب ضمن
ــه  ــي ک ــهرها و بخش های ــودن ش ــخص نم ــوص مش ــور در خص ــرم کش وزارت محت
ــده،  ــا ش ــي در آنه ــي و مال ــارت هاي جان ــه خس ــر ب ــاري منج ــال ج ــاي س زلزله ه

بــه عمــل آمــده اســت. 
ــرم  ــده از طــرف وزارت محت ــا و شــهرهاي آســیب دی ــام بخش ه ــس از ارســال ن پ
ــای  ــا، ظرفیت ه ــته محل ه ــگاه ها و رش ــت دانش ــدن ظرفی ــخص ش ــور و مش کش
ــه  ــق دفترچ ــده و از طری ــن ش ــه زده تعیی ــق زلزل ــان مناط ــه داوطلب ــي ب تخصیص
ــاه  ــرداد م ــون سراســري در م راهنمــاي انتخــاب رشــته )دفترچــه شــماره 2( آزم

ــد.       ــد ش ــاني خواه ــال 1397 اطالع رس س
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اختصاص سهميه به داوطلبان 

مناطق زلزله زده كشور در آزمون سراسري سال 1397

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

راه اندازي كانال اطالع رساني این سازمان 
در شبکه هاي اجتماعي با استفاده از پيام رسان هاي داخلي

سازمان سنجش آموزش کشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسریع در انعكاس اخبار، 
اقدام به راه اندازي کانال اطالع رساني در پیام رسان های داخلی کرده است.

کاربران محترم پیام رسان های داخلی، با نشانی های اعالم شده مي توانند با عضویت در 
کانال واحد خبر و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، از اخبار و مطالب مرتبط 

بهره مند گردند.
http://sapp.ir/sanjeshprnoet :پیام رسان سروش 

https://profile.igap.net/prnoetir :پیام رسان آی گپ
https://gap.im/prnoetir :پیام رسان گپ

@prnoetir  :پیام رسان بله
.https://eitaa.com/prnoetir :پیام رسان ایتا

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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